
   

 

   

  BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

 

 

 

Datum: 22 november 2022 Opsteller: Jannet de Vries 

Zaak: 2022/ Mailadres: jannet.devries@midden-groningen.nl 

 

  

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

E. Drenth, wethouder 

M. Ploeger, wethouder 

P. Nieland-Kampen, wethouder 

A. Hoesen-Spithorst, wethouder 

E. Offereins, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

 

Verslaglegging: J. de Vries, directiesecretaris 

 

Afwezig: 

 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Verklaringen van overbrenging met 

beperkingen op de openbaarheid 

(overdracht) van gemeentelijke 

archieven aan de gemeente Midden-

Groningen (987126) 

1. Vaststellen van de verklaringen van 
overbrenging van gemeentelijke archieven 
van de voormalige gemeenten Hoogezand-
Sappemeer, Slochteren en Menterwolde en 
hun rechtsvoorgangers naar de 
archiefbewaarplaats van de gemeente 
Midden-Groningen (artikel 9, lid 3 van het 
Archiefbesluit 1995), onder gelijktijdige 
vaststelling van de besluiten met beperkende 
bepalingen ten aanzien van de openbaarheid 
van archiefbescheiden gedurende de in de 
besluiten genoemde termijnen (artikel 15, lid 
1, onder a van de Archiefwet en artikel 10 van 
het Archiefbesluit 1995). 

2. Plaatsen in de archiefbewaarplaats van de 
archiefblokken van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer over periode 1994-2017, de 
gemeente Slochteren over de periode 1999-
2017 en de gemeente Menterwolde over de 
periode 1990-2017 via een machtiging tot 
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opschorting van overbrenging (artikel13, lid 3 
van de Archiefwet 1995) 

3. Instemmen met de overdracht van in de 
overzichtslijst genoemde archiefblokken en -
bescheiden, realia, etc. 

4. Met raadsbrief de verklaringen van 
overbrenging en de besluiten met beperkende 
bepalingen ten aanzien van de openbaarheid 
van archiefbescheiden ter informatie 
aanbieden aan de Gemeenteraad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel.  
 

2 Grondexploitatie Vosholen fase 2 

deelplan 2 

(985429) 

1. Instemmen met het ter besluitvorming 
aanbieden aan de gemeenteraad van de 
grondexploitatie Vosholen fase 2 deelplan 2 te 
Sappemeer, middels bijgaand raadsvoorstel. 

2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
geheimhouding op te leggen op bijlage 2 op 
basis van artikel 5.1 lid 2b Woo conform de 
onder argumenten weergegeven 
onderbouwing. 

3. De door het college opgelegde geheimhouding 
op bijlage 2 te laten bekrachtigen door de 
gemeenteraad op basis van bijgevoegd 
raadsvoorstel en concept- raadsbesluit. 

Besluit  
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 
raad. 

 

3 Bovenwettelijk verlof en IKB  

(971783) 

1. In te stemmen met het toevoegen van twee 
verlofdagen (14,4 uur) aan het bovenwettelijk 
verlof, naast Goede Vrijdag, van alle 
medewerkers uitgaande van full time 
aanstelling. 

2. In te stemmen met het in het IKB (Individueel 
Keuze Budget) houden van drie 
bovenwettelijke verlofdagen. 
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3. Het collegebesluit ter bespreking voor te 
leggen aan het LO (Lokaal Overleg), met dien 
verstande dat de bonden worden uitgenodigd 
om in het LO in gesprek te gaan over een 
breder pakket van arbeidsvoorwaarden, 
binnen de kaders die de CAO biedt. Om zo te 
komen tot een moderner en aantrekkelijk 
arbeidsvoorwaardenpakket waarmee we 
medewerkers kunnen boeien en binden. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel.  

 

4 Collegevoorstel Kindcentrum 

Vosholen  

(904502) 

1. 1 van de 4 noodlokalen bij Kindcentrum 
Vosholen toewijzen aan St. Primenius ten 
bate van de St. Antoniusschool. 

2. 3 van de 4 noodlokalen bij Kindcentrum 
Vosholen toewijzen aan St. Ultiem, ten bate 
van de Theo Thijssenschool. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel.  

 

5 Plan van aanpak ‘Energiebesparende 

maatregelen  

(946921) 

1. Instemmen met de in het plan van aanpak 

‘Energiebesparende maatregelen’ besteding 

van de Specifieke Uitkering Energiearmoede, 

de bijdrage uit het Nationaal 

Isolatieprogramma, en het deel van de 

meerjarenbegroting voor het verduurzamen 

van woningen, en hiermee het vaststellen van 

het voorgestelde plan van aanpak voor het 

aanbrengen van energiebesparende 

maatregelen. 

 

 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel.  
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6 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen.  

 

7 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

8 Stand van zaken opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken opvang 

vluchtelingen Oekraïne.  

 

9 Stand van zaken gevolgen gaswinning 

en NPG 

Wethouder Ploeger informeert het college over de 

stand van zaken gevolgen gaswinning.  

 

Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG.  

 

10 Rondje ervaringen delen wijken en 

dorpen 

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.  

11 Perslijst/activiteitenlijst/planning 

dinsdagmiddag 2022 

De pers- en activiteitenlijst worden vastgesteld.  

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

 

13 

 

Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

14 Sluiting - 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022, 

 

    
A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 


